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Injaz is a leading Omani company that imparts specialized 
development solutions and consulting services 
with focus on human resource and organizational 
development goals. 

The success story at Injaz is driven by its clear vision 
and philosophy that Development is a dynamic 
and progressive process with unlimited scope for 
improvement and adaptation to ever-changing 
professional and vocational practices. Cultural, 
technological and globalization factors are some of the 
influences taken into consideration while designing our 
Development programs. 

Injaz is an Omani company with local footprints but 
having a strong regional outreach and global ambitions. 
The company is infused with extensive knowledge 
of local GCC cultures and behavioral attitudes at 
the workplace which are used to design and deliver 
Development programs most effectively.

انجــاز للتنميــة مؤسســة عمانيــة المنشــأ والمولــد، عالميــة التطلعــات 
واألفــكار فإلــى جانــب كونهــا نجــاح وطنــي عمانــي وخليجــي فهــي أيضــا 
نقطــة تميــز معرفــي يوائــم الخصوصيــات الثقافيــة والســلوكية المحليــة
للمتدربيــن فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي ، يترجــم الــى كفــاءة فــي 

مخرجــات التدريــب وتأثيــر معرفــي راســخ للملتقــى .

التدريــب  برامــج  تقديــم  فــي  الرائــدة  المؤسســة  للتنميــة  إنجــاز  تعــد 
والتطويــر المهنــي والخدمــات االستشــارية فــي تنميــة المــوارد البشــرية 

والتطويــر المؤسســي .

فــي مســقط  الرئيــس  بمركزهــا  عمــان  ســلطنة  فــي  إنجــاز  تأسســت 
وتقــدم خدماتهــا التدريبيــة فــي ســلطنة عمــان ودول مجلــس التعــاون 

الخليجــي.

اســتفاد مــن خدمــات إنجازللتنميــة قاعــدة عريضــة مــن المؤسســات فــي 
القطاعيــن العــام والخــاص تقــدم إنجــاز خدماتهــا فــي إطــار رؤيــة واضحــة 
حــدود  لــه  ليــس  بالتطويــر  المقتــرن  التدريــب  بــأن  راســخة  وعقيــدة 
ويخضــع لديناميكيــة المتغيــرات ومواكبــة التطــور اإلداري والمهنــي. 
ويقــوم خبــراء إنجــاز للتنميــة علــى مــدار العــام بتصميــم أفضــل الحلــول 
واالستشــارية  التدريبيــة  الخدمــات  خــال  مــن  وتقديمهــا  المعرفيــة 
والتوجهــات الحديثــة فــي التدريــب بهــدف االرتقــاء بالمــوارد البشــرية 
فــي  خدماتنــا  مــن  المســتفيدة  المؤسسســات  فــي  اإلداري  واألداء 

القطاعيــن العــام والخــاص ..

Introduction - المقدمة

. للمتلقي
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We are proud of the trust and confidence that our clients 
have placed upon us to become their preferred and strategic 
development partner. Moreover, we are well positioned 
to address their comprehensive Development needs and 
provide consulting to meet their organizational goals. 

The track record and achievements we attained over the 
years, make Injaz a landmark in development solutions 
and consulting services. We are keen to serve a wider base 
of clients and therefore, encourage corporates and public 
service establishments who are pursuing a steep growth 
and development trajectory to utilize the wealth of expertise 
accumulated by Injaz. 

We conducted a quality follow up survey to 
gage the impact of our Development programs 
on gauge recipient’s career development. 
The level of satisfaction was extremely 
encouraging to proceed with our innovation 
initiatives and creative Development 
techniques and contents. 

At Injaz Development, we attribute our success 
to our high caliber team and our trainers. Injaz 
is all about human capital development and 
this team is the pillar of our success.

إن ثقــة عمائنــا هــي مدعــاة لإلعتــزاز حيــث أصبحنــا الــذراع 
للتطــورات  المواكبــة  التطويريــة  الحتياجاتهــم  المســاند 
مــن  البشــرية  المــوارد  تنميــة  مجــال  فــي  والمتغيــرات 
خــال شــراكات اســتراتيجية لتلبيــة اإلحتياجــات التطويريــة 

. واإلســتراتيجية 
يحــق لنــا أن نفخــر بأننــا أصبحنــا العنــوان المميز للمؤسســات 
التــي تتطلــع الــى التطويرواإلستشــارات فــي مجــال تنميــة 
المــوارد البشــرية التــي الشــك إنهــا اإلســتثمار األجــدى لــكل 
مؤسســة تســعى الى النمو والتطور، وندعو المؤسســات 

علــى النطــاق الخليجــي
لإلســتفادة مــن المخــزون الهائــل مــن الخبــرات التــي بحوزتنا 
لشــريحة  متابعتنــا  خــال  مــن  فــي خدمتهــم  وتســخيرها 
كبيــرة مــن متلقــي التدريــب علــى نطــاق الوطــن الخليجــي 
فاننــا نفخــر بمســتوى الرضــا للمتدربيــن عــن إســهام برامجنــا 
فــي تطورهــم المهنــي ممــا كان حافــزا لنــا فــي المضــي 
لتقديــم  االداء  فــي  والتطويــر  االبتــكار  مــن  نحومزيــدا 

المســاندة لهــم ..

والمستشــارين  للمدربيــن  باالضافــة  والمتميــزه  المؤهلــة  كوادرنــا  إن 
المســاندين لبرامجنــا فــي مختلــف المجــاالت كانوا دعائــم النجاح والتميزالتي 
مكنتنــا مــن جعــل إنجــاز العنــوان األبــرز والمقصــد األوضــح لتصميــم برامــج 
التطويــر المبتكــرة وتقديــم النصــح والمشــورة فــي تنميــة المــوارد البشــرية 

للوطــن العزيــز ســلطنة عمــان , وللوطــن الخليجــي األكبــر.

Chairman’s Message - رسالة رئيس مجلس اإلدارة

مهند العصفور
المؤسس ورئيس مجلس اإلدارة



4

فــي إنجــاز ، يســعى فريقنــا مــن المستشــارين والمدربيــن والمهنييــن اآلخريــن حًقــا 

لتقديــم تجربــة تطويريــة متكاملــة مــن خــال احــدث الوســائل فــي مجــال التدريــب .

ــر ومــواد البرامــج التدريبيــة لضمــان تفاعــل  جميــع  تــم تصميــم منهجيــات التطوي

المشــاركين . حيــث ال يمكــن االحتفــاظ بالتعلــم إال عنــد وضعــه قيــد االســتخدام 

ــة  فهــي تســتند إلــى  ــا ال تقتصــر علــى النظري ، وهــذا هــو الســبب فــي أن تنميتن

األســاليب التــي تعتمــد علــى التفاعــل  وتكســب المهــارة فــي التشــغيل  وهــذه 

هــي الطريقــة االضمــن لتحســين أداء المشــاركين .

نأمــل أن تســاهم إنجــاز فــي مســتقبل الســلطنة مــن خــال تشــكيل مديــري وقــادة 

عمان المســتقبليين.

شــعارنا  مســتوحى بعمــق مــن روابــط الشــراكة القويــة  ، حيــث نــرى مســتقبلنا 

مرتبــط بشــكل ال ينفصــل مــع شــركائنا  .  حــث تبــدأ شــراكتنا بفهــم احتياجاتهــم مــن 

خــال  تحديــد  احتياجاتهــم بعنايــة ومعرفــة وفهــم التحديــات الحاليــة مــن خــال 

ووضــع الحلــول التطويريــة او االستشــارية المناســبة .

وذلــك هــو المدخــل  لمواءمــة خبرتنــا بشــكل أكثــر فاعليــة مــع أهــداف التعلــم 

ــر الخاصــة بالمؤسســات. نحــن نبنــي شــراكات مفيــدة مــن خــال تقديــم  والتطوي

حلــول التطويــر التــي ســتقدم القيمــة الكاملــة طــوال مــدة شــراكتنا.

“ما ندربه هو كيف تتدرب”“شركاء في التنمية”

فلسفتنا في العمل
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Injaz Development is deeply inspired by powerful partnering 

bonds, where we see our future as inseparably tied to those 

of our partners. Our partnership begins with understanding 

your needs by listening carefully and identifying your current 

challenges, which is a key to align our expertise most effectively 

with your learning and development goals. We build mutually 

beneficial partnerships by offering development solutions 

that will deliver full value across the entire duration of our 

partnership. 

At Injaz, our team of consultants, trainers and other professionals 

truly strives to deliver a fully immersive learning experience.

Our development methodologies and course materials are 

designed to keep all our course participants fully engaged. After 

all, learning can only be retained when it is put into use and 

this is why our development is about more than theory – it is 

based on methods that involve people and bring knowledge 

into operation. This is also how we ensure improvement in a 

candidate’s performance. 

We hope that Injaz is contributing to the future of the Sultanate – 

by shaping the future managers and leaders of Oman.

”What we train is how we train“”Partners in Development“ 

Our Philosophy
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Variety of Solutions - مجاالت عملنا

حلول التطوير

Development SolutionsConsulting
االستشارات

Personality Assessment
تحليل السمات الشخصية 

Human Capital Solutions
حلول رأس المال البشري



7

Our Values - قيمنا

Innovation

We look always for new ways 
of serving our clients, in order 
to increase the value added 
and to supersede client’s 
satisfaction and expectations 
through innovative techniques 
and contents

إبداع

نبحــث دومــًا عــن طــرق جديــدة فــي 
العمــل تزيــد مــن القيمــة التــي يحصــل 
عليهــا عماؤنــا، وال نكتفــي بالوســائل 

ــة للعمــل. والطــرق التقليدي

احتراف

البشــرية  التنميــة  لنــا،  بالنســبة 
مجــاالت  هــي  اإلداري  والتطويــر 
بذاتهــا،  وقائمــة  متميــزة  احترافيــة 
بأفضــل  وااللتــزام  إلتقانهــا  نســعى 
الممارســات والمعاييــر العالميــة فيهــا

Professionalism

We look at Human 
Resources and Management 
Development as distinct 
professional disciplines. We 
make all efforts to master 
them and commit to the 
best practices and global 
s tandards

ُعماني

بالنســبة  الُعمانيــة  الهويــة  تشــكل 
لتكــون  المســتمر  للتميــز  دافعــًا  لنــا 
إنجــازات  عــن  معبــرة  مؤسســتنا 
فــي  ومســاهمة  الُعمانيــة  النهضــة 
تحقيــق الــرؤى المســتقبلية لســلطنة 

ن ُعمــا

Omani

The Omani identity is a motive 
for us toward continuous 
excellence. Our organization 
represents an Omani  success 
to contribute to realization of 
Oman’s future vision
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Injaz Methodology - منهجية انجاز

التحضير وتحديد االحتياج 

DNASolution’s development
تصميم الحلول 

Implementation
التنفيذ

Evaluation & Enhancement
التقييم والتطوير 
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Development solution -  حلول التطوير

Leadership and 
Management 

Programs

Specialized 
Programs

Resent trend in 
training 

Professional 
qualifications 

Soft Skills Programs 
(Life skills)

برامج القيادة واإلدارة

البرامج المتخصصة

التوجهات الحديثة
 في التدريب

المؤهات المهنية

 برامج تنمية المهارات
الشخصية

“Injaz Development” strategy is 
based on providing a development 
solutions and services on four 
major area as described below, and 
we implementing these programs 
throughout the year according to 
the learning  and development plan 
published by “Injaz Development”, 
as we implement it specifically for 
employees of certain institutions 
based on a request as a In-House 
program, In this case, the program 
is customized to meet with the 
specific needs of each institution.

ترتكــز اســتراتيجة »إنجــاز للتنميــة« فــي تقديــم خدمــات وحلــول التطويــر علــى خمســة محــاور رئيســة كمــا هــو موضــح ادنــاه ، ويتــم تنفيــذ هــذه الحلــول  علــى 

مــدار العــام وفــق خطــة البرامــج التدريبيــة والتطويريــة التــي تنشــرها إنجــاز للتنميــة ، كمــا يتــم تنفيذهــا خصيصــًا لموظفــي مؤسســات معينــة بنــاءًا علــى 

طلبهــا كبرامــج تعاقديــة، وفــي هــذه الحالــة يتــم موائمتهــا لتتوافــق مــع االحتياجــات الخاصــة للمؤسســات .
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برامج القيادة واإلدارة:

من خال شراكتها مع “معهد القيادة واإلدارة” (ILM) في المملكة 
المهــارات  لتطويــر  تطويــر مصممــة  برامــج  إنجــاز  تقــدم   ، المتحــدة 
اإلداريــة واإلشــرافية والقياديــة. كمــا تهــدف إلــى تحســين مســتويات 

اإلنتاجيــة واألداء لمديريهــا / قادتهــا الحالييــن والمســتقبليين.

برامج تنمية المهارات الشخصية ) الحياتية(:

للموظفيــن  الفرديــة  القــدرات  تطويــر  إلــى  البرامــج  هــذه  تهــدف 
األعمــال  تنفيــذ  علــى  تســاعدهم  مختلفــة  مهــارات  وإكســابهم 
الموكلــة إليهــم بشــكل أفضــل وأســرع ممــا ينعكــس بشــكل إيجابــي 
علــى األداء واإلنتاجيــة كمــا تهــدف هــذه البرامــج إلــى زيــادة الوعــي 
فريــق  إليجــاد  والمهنيــة  الشــخصية  المهــارات  وتطويــر  والمعرفــة 

المؤسســات داخــل  فعــال  عمــل 

المؤهالت المهنية:

انجــاز للتنمــة حاصلــة علــى اعتمــاد جهــات مؤهــات مهنيــة معتــرف 
بهــا عالميــا مثــل معهــد القيــادة واإلدارة البريطانــي ( ILM) وايضــا 
مؤسســة  مــن  بهمــا  معتــرف  والجهتــان     (  Quaifi) كوالفــاي 
ــة التــي تعتمــد المؤهــات  اوفكــوال وهــي جهــة االعتمــاد الحكومي
فــي الممكلــة المتحــدة . ممايضمــن للمشــاركين رصيــد مــن الســاعات 

.QCF المعتمــدة وفقــا لنظــام اعتمــاد

البرامج المتخصصة:

تهــدف هــذه البرامــج إلــى تنميــة مهــارات معينــة وتســتهدف تدريــب 
الموظفيــن فــي مجــاالت محــددة ومتخصصــة، وتغطي هــذه البرامج 
مجموعــة متعــددة مــن المجــاالت المهنيــة المتخصصــة. كمــا يتــم 
تصميــم برامــج تناســب حاجــة العميــل فقــط وال يمكــن تطبيقهــا فــي

بيئة عمل أخرى

التوجهات الحديثة في التدريب:

مجموعــة مــن البرامــج التــي تركــز علــى االحتياجــات الفعليــة فــي بيئــة 
بيئــة  التشــجيعية لخلــق  البيئــة  التحــول نحــو  العمــل وتشــجع علــى 

عاليــة االنتاجيــة

Training Programs -  برامج التدريب
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Leadership and management programs:
Through its partnership with the “Institute of 
Leadership & Management“ (ILM) in UK, Injaz offers 
development programs that are designed to develop 
management, supervisory and leadership skills. It also 
aims to improve productivity and performance levels 
for their current and future managers/leaders. Injaz 
Development is an ILM approved center since 2007.

Life skills programs:
The aim of these programs is to develop the individual 
abilities of employees and equip them with the 
necessary skills that will help them meet or exceed their 
jobs requirements and objectives, in a more effective 
manner which will then be reflected on the overall 
performance and productivity of their organizations. In 
addition, these programs increase the awareness of 
human development practices to build effective work 
teams within organizations.

Professional qualifications :
Injaz is affiliated with and recognized by international 
accreditation bodies such as ILM (Institute of 
Leadership & Management) and QUALIFI (an Awarding 
Organization recognized by Office of Qualifications 
and Examinations Regulations, UK). These affiliations 
lead to approved learning and development programs 
which are qualified to be converted to academic hourly 
credits as per QCF accreditation regime.

Specialized Programs:
The aim of these programs is to develop specific skills 
for employees in certain special fields These programs 
can be tailor made to the client›s requirement 
addressing specific need. 

Recent trends in training:
A set of programs that focuses on the real needs 
for applications in work environment to encourage 
the transformation toward High performance 
environment by combining Positive psychology & life 
skills development.

Training Programs -  برامج التدريب
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التقييم المستمر لبرامجنا التدريبية

Trainees - المتدربون

Injaz Development carries out an evaluation for all the programs it conducts; the evaluation 
covers all training aspects and is integrated in a report that provides the results endorsed by 
statistical indicators and recommendations.

يتــم تقييــم كافــة الجوانــب المتعلقــة باقامــة البرامــج وصــوال لتقديــم تقريــر متكامــل حــول نتائــج البرامــج مدعــم بمؤشــرات 
احصايــة وتوصيــات

عدد المتدربین

30,000  اكثر من
عدد البرامج
عدد الجھات اكثر من1,000

اكثر من 120
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Consulting - االستشارات

We offer our clients effective consulting 
solutions developed and delivered by 
subject-matter consultants with experience 
in different fields of management. In 
addition to their practical experience, 
the consultants are familiar with the 
local culture so they can customize the 
best international practices to match the 
local environment in the GCC region. The 
consultants are from different nationalities 
and they can deliver their services in both 
English and Arabic languages. Based on its 
previous successes in GCC, Injaz has solid 
experience in the following areas:
• Analyzing a company’s current HR
programs and recommending solutions
• Developing, revising, and implementing
HR policies and procedures
• Coaching and guidance from a dedicated
HR expert
• Candidate screening services, including
skills-based and behavioral assessments
• Leadership coaching for management
and HR leaders

فعالــة  استشــارية  حلــواًل  للتنميــة”  “إنجــاز  تقــدم 

لعمائهــا وذلــك مــن خــال استشــارييها ذوي الخبــرة 

الطويلــة فــي المجــاالت اإلداريــة المختلفــة. باإلضافــة 

إلــى خبراتهــم العمليــة، يتميــز فريــق االستشــاريين فــي 

إنجــاز للتنميــة بفهمهــم للثقافــة المحليــة فــي منطقــة 

الخليــج العربــي وقدرتهــم علــى تقديــم أحــدث وأفضــل 

الممارســات اإلداريــة بطريقــة تناســب البيئــة الخليجيــة. 

متعــدد  الشــركة  فــي  االستشــاريين  فريــق  أن  كمــا 

خدماتــه  تقديــم  علــى  القــدرة  ولديــه  الجنســيات 

باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة. حيــث كان لنــا الشــرف 

االستشــارية  المشــاريع  مــن  مجموعــة  تنفيــذ  فــي 

لجهــات مهمــة داخــل الســلطنة وفــي منطقــة الخليــج 
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تحليل السمات الشخصية ) توماس (

حلول رأس المال البشري

 ترتبــط انجــاز بتحالــف مــع مؤسســة تومــاس و هــي مــزود عالمــي رائــد ألدوات تقييــم الســمات الشــخصية التــي تمكــن 
المؤسســات مــن توظيــف األشــخاص المناســبين واالحتفــاظ بهــم وتطويرهــم لألعمــال.  توجــد عــدة تحاليــل الغــراض 

مختلفــة منهــا تحليــل الســمات الشــخصية  . ومائمــة ملــف العمــل . وايضــا الســمات القياديــة .

THOMAS is a leading global provider of people assessment tools which empower organizations 
to recruit, retain and develop the right people for businesses. It is passionate about using industry 
expertise to transform the performance of people for maximum business impact.

البحث عن الكوادر 
القيادية 

 Executive
Search

حلول استقطاب 
الكفاءات  تخطيط التعاقب 

الوظيفي 
 Succession

Planning

Talent Acquisi-
tion solutions
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Success Milestones - محطات النجاحSuccess Milestones

ENTRY  
INTO 
THE 

GULF 
MARKET
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شركاؤنا الرئيسيون 

معهد القيادة واالدارة )ilm( وكوالفاي: 

الشــركاء  اهــم  مــن  واالدارة   القيــادة  معهــد  يعتبــر 
االســتراتيجيون حيــث حصلــت انجــاز للتنميــة علــى اعتماديــة 
(ILM ) فــي بريطانيــا منــذ العــام 2011 . يعمــل المعهــد 
العالــم  حــول  المعتمــدة  المراكــز  مــن  شــبكة  خــال  مــن 
.حيــث يتــم االعتمــاد المراكزبعــد التأكــد مــن توفــر المعاييــر 
القياســية لاعتمــاد مــن حيــث المــوارد البشــرية والمــواد 
الجــودة  التــي تحقــق االلتــزام بمعاييــر  التدريبيــة والوائــل 
العالميــة وتخضــع المراكــز ومنهــا انجــاز للمتابعــة الدائمــة 
مــن قبــل مراكــز التدقيــق الموجــودة فــي بعــض المــدن 
للتأكــد مــن التــزام المركــز بمعايــر الجــودة المتفــق عليهــا .`

تمنــح  التــي  كوالفــاي  مــؤة  مــع  ايضــا  انجــاز  تتحالــف 
ــا فــي العــام 2019  ــة ايضــا مــن بريطاني المؤهــات المهني
وتعتبــر المؤسســتنن  (ILM) و (Qualifi ) مــن اكبــر المراكــز 
المعتمــدة لمنــح المؤهــات المهنيــة فــي بيطانيــا وذلــك 
الهيئــة  وهــي   (Ofqual  ) مؤسســة  مــن  العتمادهمــا 
الحكوميــة المســؤولة عــن اعتمــاد المؤهــات المهنيــة في 
بريطانيــا. علمــا بــان جميــع مؤهــات المؤسســتين تمنحــان 
المشــاركين مؤهــات مهنيــة تضمــن  الحصــول  علــى رصيــد 
ســاعات معتمــدة يمكــن معادلتهــا بالمؤهــات العلميــة 

فــي مجــال االدارة فــي بريطانيــا .

توماس : 

مــن اهــم تحالفــات انجــاز تحالفهــا مــع شــركة تومــاس التــي 
أسســها الدكتــور تومــاس هاندريكســون فــي الســتينيات 
بريطانيــا   - العالميــة  تومــاس  شــركة  إلــى  الحقــوق  بــاع 

ومقرهــا مارلــو فــي الثمانينيــات.
تقــدم تومــاس مجموعــة مــن أنظمــة التحليــل  وأدوات 
تقييــم األعمــال  والســمات الشــخصية والقياديــة  لافــراد .
تومــاس العالميــة هــي واحــدة مــن أكبــر شــركتين للتقييــم 

الدولــي.

معهد تطوير الكفاءات :

تطويــر  معهــد  مــع  وقديــم  قــوي  بتحالــف  انجــاز  ترتبــط 
الســلطاني  البــاط  بديــوان  تأســيس  الــذي  الكفــاءات 
بمباركــة ســامية مــن لــدن حضــرة صاحــب الجالــة الســلطان 
 – ثــراه   اللــه  طيــب   – المعظــم  ســعيد  بــن  قابــوس 
للمســاهمة فــي تطويــر كفــاءات موظفــي الديــوان علــى 
اختــاف مســتوياتهم الوظيفيــة، وخاصــة الفئــات القياديــة 
واإلداريــة العليــا والوســطى. وانطاقــًا مــن إيمــان المعهــد 
برؤيتــه ورســالته فقــد تــم تدشــين فعالياتــه وخدماتــه بتاريــخ 
الحــادي والثاثيــن مــن شــهر مــارس لعــام 2014م . حيــث 
كانــت هنــاك محطــات نجــاح مشــتركة بيــن انجــاز وهــذي 

الرائــدة . المؤسســة 

شركة نفط عمان :

نفــط  تنميــة  وشــركة  النجــاز  الموحــدة  الرؤيــة  ظــل  فــي 
تجــاه  المســؤولية  ظــل  فــي  المشــترك  والعمــل  عمــان 
الوطــن ترتبــط انجــاز بتحالــف مــع شــركة تنمية نفــط ُعمان و 
هــي الشــركة الرائــدة فــي مجــال استكشــاف النفــط والغــاز 
وإنتاجهمــا فــي ســلطنة ُعمــان   ويعمــل فريــق األهــداف 
العاملــة  القــوى  وزارة  مــع  كثــب  عــن  بالشــركة  الوطنيــة 
التدريــب  لــدى الشــركة ومعاهــد  والشــركات المتعاقــدة 
ــن الباحثيــن عــن عمــل  ــة للحــد مــن أعــداد المواطني المحلي

مــن خــال تدريــب الشــباب فــي القطــاع المهنــي..
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Strategic Partners

ILM and Qualifi :

Ilm and Qualifi are awarding bodies for 
professional qualifications in UK. They are 
regulated by OFQUAL, the official regulator of 
professional qualifications in UK. They follow 
very strict quality assurance requirements as 
per OFQUAL. regulation

the industry expertise to transform the 
performance of the people for maximum 
business impact

Institute of Capability Development )ICD(:

Injaz has strong alliance with The Institute 
for Capability Development (ICD) which 
was established with the blessing of His 
Majesty Sultan Qaboos Bin Said. ICD delivers 
world-class leadership, management and 
professional learning, research and associated 
initiatives around issues critical to the current 
and future performance of the Diwan of Royal 
Court. The ICD partners with ‘best-in-class’ 
local, regional and international research 
and educational institutions and individuals 
in the achievement of this vision. ICD has 
been privileged to be involved in the design, 
development and delivery of the National CEO 
Program.  Injaz has a many great success 
stories with this leading institute.

Thomas:

One of the most important alliances is achieving 
its alliance with Thomas wich is established 
by Dr. Thomas Handrickson in 1960s. Sold 
the rights to Thomas International U.K based 
in Marlow in 1980s. Thomas International 
provides a range of objective management 
systems and business assessment tools in 
the relation to people. Thomas International 
is one of the top 2 international assessment 
companies.
As a leading global provider of people 
assessment tools to empower the recruit, 
retain and develop the right people for the 
business and passionate about using

PDO :

Injaz has inked an alliance with the Petroleum 
Development of Oman (PDO) – the leading 
company in the field of oil and gas exploration 
and production in the Sultanate of Oman. 
PDO’s national goals team works closely 
with the Ministry of Manpower, contracting 
companies and local training institutes to limit 
unemployment by training young people in the 
professional sector.
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Partners in Success - شركاؤنا في النجاح

“Injaz Development” achieved its successes with extensive 

confidence of our wide base of clients from both private and 

public sectors across the GCC region.

لــم يكــن لمؤسســة “ٕانجــاز للتنميــة” ٔان تحقــق ا نجــازات الكبيــرة فــي فتــرة زمنيــة 

قياســية دون الثقــة التــي حصلــت عليهــا مــن عــدد مــن المؤسســات الرائــدة فــي 

الســلطنة بشــكل خــاص ومنطقــة الخليــج العربــي بشــكل عــام، حيــث اســتفاد مــن 

ــر مــن مؤسســات القطاعيــن  العــام  والخــاص، ــة” عــدد كبي خدمــات “ٕانجــاز للتنمي

من ٔابرزها:
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العاصمــة مســقط  قلــب  فــي  الرئيســي  المركــز  يقــع 

التجــاري  المجمــع  مــول  جرانــد  مبنــى  مســقط  فــي 

الفريــق اإلداري والفنــي إلنجــاز  حيــث توجــد مكاتــب 

الــى مكاتــب خاصــة بالمستشــارين وتوجــد  باالضافــة 

قاعــات تدريبيــة مجهــزة بشــكل كامــل  مــع الخدمــات 

يرتبــط  كمــا  اجتماعــات،   قاعــة  وايضــا   المســاندة  

بالســطنة  الفنــادق  اهــم  مــع  عقــود  بعــدة  المركــز 

لتنفيــذ البرامــج التدريبيــة فــي قاعاتهــا . وعمــل بعــض 

الفعاليــات

The main offices of INJAZ Development are 

located in the heart of capital Muscat, in one 

of the important commercial buildings in 

the area, Muscat grand mall The premises 

includes the executive management 

offices, the technical team offices as 

well as the top-notch training rooms that 

are professionally designed to provide a 

comfortable environment for the trainees 

and visitors. Also, INJAZ Development 

center is associated with many prestigious 

hotels in the Sultanate via service contracts 

to conduct training programs and functions 

as necessary and as

Our facilities - منشأتنا
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إن بطولــة كأس العالــم لكــرة القــدم 2022 ســتكون 

العربــي،  العالــم  فــي  الحجــم  بهــذا  حــدث  أول 

علــى  قدراتنــا  للعالــم  لنظهــر  فرصــة  لنــا  وســتوفر 

تنظيــم بطولــة رائعــة، فهــذه البطولــة ال تمثــل قطــر 

فقــط، بــل إنهــا تمثــل المنطقــة بأكملهــا، ولذلــك 

فــإن التعــاون بيــن دول الشــرق األوســط أمــر مهــم 

لنجــاح هــذه البطولــة. وتوقيــع مذكــرة التفاهــم مــع 

انجــاز للتنميــة هــو خطــوة مهمــة فــي هــذه االتجــاه 

حيــث أنهــا تفتــح أبوابــًا جديــدة لتبــادل المعرفــة فــي 

قطاعــي الرياضــة والفعاليــات الكبــرى فــي المنطقــة

فــي  رائــدة  مؤسســة  للتدريــب  إنجــاز  مؤسســة 

ــوزارة مــع  ــة ال مجــال تنظيــم برامــج التدريــب ، وتجرب

المؤسســة كانــت ناجحــة جــدا علــى صعيــد تنفيــذ 

ــة وكذلــك فــي مجــال الدبلومــات  ــدورات التدريبي ال

المتابعــة  وكذلــك  األداء  فــي  بالدقــة  تتميــز  إذ   ،

التدريــب.  انتهــاء  بعــد  لمعرفــة األثــر 

فشكرا إلنجاز مع تمنياتنا لهم بالتوفيق األستاذ حسن الذوادي

أمين عام اللجنة العليا للمشاريع واإلرث - دولة قطر

معالي الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني

وزير اإلعالم - سلطنة عمان

سعادة السيد سالم البوسعيدي

وكيل الخدمة المدنية لشؤون التطوير اإلداري

سعادة طالل الرحبي

نائب األمين العام - المجلس األعلى للتخطيط

ال أســتطيع اال أن أقــول أن تعامــل وزارة الخدمــة 

علــى  اســم  هــي  انجــاز  مؤسســة  مــع  المدنيــة 

مســمى

فــي  الرائــدة  المراكــز  مــن  للتنميــة  انجــاز  مركــز 

تناســب  تدريبيــة  برامــج  تقديــم  فــي  الســلطنة 

وخصوصــا  المجتمــع  شــرائح  مختلــف  احتياجــات 

االهتمــام الكبيــر فــي برامــج التعامــات االلكترونيــة 

بذلــك  متماشــيا  بتطويرهــا  المركــز  يقــوم  التــي 

مــع اهتمــام الســلطنة فــي تنميــة مجتمــع عمــان 

مجــال  فــي  المواطنيــن  مهــارات  ورفــع  المعرفــي 

ــة المعلومــات مــن خــال التدريــب  التعامــل مــع تقني

والتوعيــه ، نهنــئ المركــز علــى النجاحــات المســتمره 

و نتمــى لــه االســتمرار بهــذه الوتيــرة مــن التطويــر 

االبــداع. و 
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تســاهم مؤسســة إنجــاز للتنميــة بشــكل مهــم فــي 
العمــل  ســوق  ورفــد  الوطنيــة  الكفــاءات  تطويــر 
بكــوادر مؤهلــة وايجــاد بيئــة عمــل احترافيــة ممــا 
ينعكــس إيجابــا علــى قطــاع األعمــال واالقتصــاد 
ــا فخــور بالدكتــور  مهنــد  بشــكل عــام .  شــخصيا ان
إنجــاز  العصفــور ككفــاءة وطنيــة وهــو  مؤســس 
التــي أصبحــت عامــة  ومتفــرغ إلدارة مؤسســته 
البشــرية  المــوارد  تنميــة  قطــاع  فــي  فارقــة 
ــر المســتمر  بالســلطنة وخارجهــا مــن خــال  التطوي
لخدماتهــا  واتمنــى ان تواصــل المؤسســة تحقيــق 
المزيــد مــن التقــدم والنجــاح خــال الفتــرة المقبلــة 

بمــا يخــدم وطننــا الغالــي عمــان”

التدريبيــة الرائــدة فــي ســلطنة عمــان الشــقيقة والتــي 
تعمــل بشــكل مســتمر علــى تطويــر الكــوادر البشــرية 
علــى  تدريبيــة  كــوادر  مــن  تمتلكــه  مــا  خــال  مــن 
مســتوى عــاٍل مــن االحترافيــة واالبتــكار، ونحــن فــي 
بيننــا  وثيقــة  تعــاون  عاقــة  بنــاء  يســرنا  قطــر  غرفــة 
وبيــن هــذه المؤسســة الفريــدة فــي مجــال التدريــب 
والتنميــة البشــرية، وان يكــون هنالــك شــراكة حقيقيــة 
تظافــر  ان  نعتقــد  الننــا  المســتقبل،  فــي  بيننــا  فيمــا 
كبيــرة  ايجابيــة  اثــار  لــه  ســيكون  بيننــا  فيمــا  الجهــود 
علــى مســتوى التنميــة البشــرية ليــس فــي دولــة قطــر 
ارجــاء  بــل وفــي مختلــف  وســلطنة عمــان فحســب، 

المنطقــة. 

سعادة قيس اليوسف

رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان

االستاذ/ صالح بن حمد الشرقي

مدير عام غرفة تجارة وصناعة قطر

المكرم حاتم بن حمد الطائي 
عضو مجلس الدولة العماني

والرئيس التنفيذي لمؤسسة الرؤيا للصحافة والنشر

األستاذ نسيم الصمادي
رئيس مجلس إدارة )شعاع(

ورئيس تحرير موقع ادارة دوت كوم

إنَّ طموحــاِت الوطــن اليــوم، تفــرُض ضــرورة انتهــاِج 
ــة  إيجابيَّ حلــوٍل  وإيجــاد  ابتــكاًرا،  أكثــر  وأفــكاٍر  ُرًؤى 
تتشــكُل خــارج صنــدوق المألــوف.  وهــو مــا ُتثبــت 
قــه ُدون  َتحقُّ تجــارُب األمــم والشــعوب اســتحالة 
ُمســتوى  علــى  ســواًء  َدائمْيــن؛  وتطويـــٍر  تدريـــٍب 
األفــراد أو الُمؤسســات؛ ُبغيــة َتحويــل اإلبــداع مــن 
رة، َتْصنــع دروًبــا  د ملــكات إلــى ثقافــة ُمتجــذِّ ُمجــرَّ
ــل لــه  جديــدة نحــو ِصناعــة المســتقبل. وهــو مــا تؤصِّ
ســة “إنجــاز للتنميــة”، بحــرٍص بالــغ علــى  اليــوم ُمؤسَّ
واالستشــارات  التدريبيــة،  البرامــج  أحــدِث  تقديــــِم 
ــة، الهادفــة لتحقيــِق العامــِة  والُمبــادرات المعرفيَّ
الكاملة في ِرَيـــادة الَمْورد البشـــري وتطويـــر العمل 

ــز. اإلداري.. باحترافيــٍة وتميُّ

يمكننــي  ولكننــي   .. مجروحــة  إنجــاز  فــي  شــهادتي 

لــدور  الكاملــة  أن أقــول: “إنجــاز تمتــاز برؤيــة الصــورة 

التدريــب فــي التنميــة البشــرية علــى الســاحة العربيــة. 

ومــن يــرى الصــورة الشــاملة هــو فقــط مــن يبــدع فــي 

التفاصيــل. إدارة 
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األستاذ عبدالله اليافعي

مدير عام الموارد البشرية واإلدارة  مطارات عمان

إنجــاز كانــت دائمــا مختلفــة  مــن حيــث اإلبــداع فــي 

نوعيــة التدريــب مــع االلتــزام التــام بالجــودة”

األستاذ عبد األمير العجمي
المدير التنفيذي للشؤون الخارجية والقيمة المضافة

شركة تنمية نفط ُعمان ش.م.م

االستاذ مشتاق الوائلي

المدير التنفيذي بالوكالة لمعهد جسور - دولة قطر

تحقيــق  فــي  أساســيًا  دورًا  جســور  معهــد  يلعــب 

ــا للمشــاريع واإلرث فــي إقامــة  ــة العلي مهمــة اللجن

بطولــة رائعــة لــكأس العالــم لكــرة القــدم فــي 2022 

تتــرك إرثــًا يتعلــق بالثــروة البشــرية فــي قطــر والشــرق 

األوســط وشــمال أفريقيــا. إن شــراكتنا مــع مؤسســة 

إنجــاز للتنميــة العمانيــة تعــود بفوائــد كبيــرة علــى 

المنطقــة برمتهــا”

ســلطان بــن محمــد العلوي
مديــر دائــرة التطويــر والتدريب

صنــدوق االحتياطــي العــام للدولة

مؤسســة إنجــاز للتنميــة شــريك مهــم فــي تطويــر 

المواهــب فــي البــاد، ونعتــز بتعاونهــم معنــا فــي 

تطويــر الــكادر البشــري وصقــل مهاراتــه

شــركة إنجــاز هــي أحــدى الشــركات العمانيــة الرائــدة 

وأنظمــة  والتدريــب  البشــرية  التنميــة  مجــال  فــي 

العاليــة  الجــودة  مســتوى  يميزهــا  ومــا  القيــاس 

فــي  لنــا  شــركاء  بكونهــم  نفخــر   .. اإلنجــاز  ودقــة 

النجــاح مســيرة 
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“برنامــج تومــاس تحــول جــذري للمــوارد البشــرية  مــن 

، ونشــكر  الــذكاء االصطناعــي  نحــو  التقليــدي  العمــل 

مؤسســة إنجــاز للتنميــة لتبنيهــا نشــر هــذه الثقافــة فــي 

الســوق العمانــي “

مــن خــال تجاربنــا العديــدة مــع شــركة انجــاز للتنميــة فــي 

مجــال التدريــب واالستشــارات تتمتــع إنجــاز للتنميــة بــروح  

الفريــق المتكامــل  فــي انجــاز المهــام، ممــا يجعــل ادائهــا 

مواكــب التوجهــات العالميــة فــي التنميــة البشــرية مــع 

حفاظهــا علــى ثقافــة المجتمــع الخليجــي .

د. عبدالعزيز الساعي
مدير الموارد البشرية  )سابقا( 

المجلس األعلى لشؤون األسرة - دولة قطر

د. رامين مهاجر

مستشار الرئيس التنفيذي  هيئة تقنية المعلومات
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